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Inauguração de novo CRAS em
Macuco em homenagem a
Terezinha Martinelli

Foto/Ascom Macuco

Autoridades Municipais descerram a placa de inauguração junto a um dos filhos da saudosa Terezinha Martinelli

Pacientes devem utilizar protetor de
pescoço durante exames de raios x,
tomografia ou mamografia
Hospitais, clínicas e
laboratórios são obrigados a
utilizar o protetor de pescoço
nos pacientes submetidos a
exames de raios X odontológico, mamografia e
tomografia. É o que determina a Lei 7.700/17, de autoria
da deputada Márcia Jeovani
(DEM), sancionada pelo
governador Luiz Fernando
Pezão e publicada no Diário
Oficial desta segunda-feira
(2/10).
A única exceção prevista
na medida é para exames
realizados na área do
pescoço. O texto estabelece,
ainda, que nos hospitais e
clínicas devem ser colados
cartazes com a seguinte
mensagem: “Use protetor de
pescoço, ele previne o
câncer de tireoide”.

Página 03

WFG Elétrica / Tel.:(22) 2551-3755
Cel.:(22) 981446236
E-mail: wfgeletrica@gmail.com

Motoristas idosos que
experimentam quedas
podem estar em maior
risco de acidentes
Página 02
de carro

Depilação: A
importância dos
cuidados após o
procedimento

Página 02

Tecnologia
Industrial
Básica
Página 02
Eduardo Neiva

Macuco, 06 de outubro de 2017

Pesquisa indica que 78,8% das
pacientes de câncer se preocupam
com a fertilidade

Tecnologia
Industrial
Básica
Eduardo Neiva
A Tecnologia Industrial Básica, designada pela Sigla TIB,
abrange as atividades de metrologia, normalização,
avaliação da conformidade e inovação. Compreende,
basicamente, a gestão que cada país desenvolve para
atender as necessidades de certificação compulsória e
voluntária de instrumentos, equipamentos, produtos e
serviços inseridos nos sistemas produtivos regionais.
No campo da defesa dos mercados consumidores,
impõe-se um crescimento expressivo da certificação
compulsória em todos os itens que dizem respeito à
promoção da saúde, preservação do meio ambiente,
proteção da vida humana, animal e vegetal e defesa da
concorrência e do consumidor. Todos esses itens
constituem objetivos legítimos da sociedade e são
amplamente divulgados e reconhecidos pela OMC –
Organização Mundial do Comércio.
Esse é um tema de alta relevância social e econômica e,
portanto, tem interesse direto tanto do governo, quer seja
em nível federal, estadual ou municipal, quanto do setor
privado, pelo que representa de amadurecimento das
relações comerciais do mercado interno e para o
estabelecimento de políticas de comércio exterior.
O Brasil apresenta a peculiaridade de reunir todas as
funções da TIB no SINMETRO – Sistema Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Criado
pela Lei 5966/1973, o sistema é constituído por entidades
púb licas e priv adas e apresenta um caráter
regulamentador, compreendendo as atividades da
Metrologia Legal e a Avaliação da Conformidade dos
produtos sujeitos à certificação compulsória.
Além dos aspectos mandatórios, o sistema atua
fortemente para atender a crescente necessidade de
serviços de certificação voluntária, demandados pelo
setor privado, em diversos setores da economia tais
como: Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Área Espacial,
Área Nuclear, Telecomunicações, Eletricidade, Recursos
Hídricos, Petróleo e Gás Natural.
Na mesma Lei 5966/1973 foram criados o CONMETRO
– Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial e o INMETRO – Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Ao
CONMETRO compete formular e supervisionar a política
nacional de metrologia, normalização industrial e
certificação da qualidade de produtos industriais,
prevendo mecanismos de consulta para convergir os
interesses públicos, das empresas e dos consumidores.
No caso do INMETRO, sendo uma Autarquia Federal, o
mesmo atua como órgão executivo central do
SINMETRO, p odendo, mediante autorização do
CONMETRO, acreditar entidades públicas ou privadas
para a execução de atividades de sua competência.
Entretanto, através da Lei 9933/1999 as atividades de
fiscalização relacionadas à Metrologia legal e Certificação
Com pulsória (dotadas de «Poder de Polícia
Administrativa») só podem ser delegadas a organizações
públicas estaduais ou municipais.
Eduardo Neiva
Físico pela UFRJ, Geofísico da Indústria do Petróleo,
Mestre em Metrologia para a Qualidade Industrial pela
PUC-Rio, Membro da Associação dos Engenheiros da
Petrobras e da Society of Petroleum Engineers
(Sociedade de Engenheiros de Petróleo), Ex Professor
da Rede Pública e Particular de Ensino, Ex Diretor da
Regional RJ da Sociedade Brasileira de Metrologia –
SBM/RJ e Ex Presidente do Instituto Macaé de Metrologia
e Tecnologia - IMMT.
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Uma das principais causas de morte em todo o mundo,
responsável pelo óbito de mais de sete milhões de pessoas
por ano e, de acordo com o Fundo Mundial para Pesquisa
do Câncer, este número pode passar de dez milhões em
pouco menos de dez anos.
Um dos maiores efeitos negativos dos tratamentos para
o câncer é a infertilidade. De acordo com Dr. Edson Borges
Jr., especialista em Reprodução Humana e diretor do Fertility
Medical Group, ainda que a sobrevivência seja o principal
foco do cuidado com o paciente de câncer, a qualidade de
vida após o tratamento é cada vez mais discutida e deve
ser levada em consideração, o que inclui a possibilidade de
se tornarem pais.
Pesquisas indicam que 78,8% dos pacientes de câncer
se preocupam com a fertilidade. “Recentemente diversas
estratégias para preservação da fertilidade nestes pacientes
foram desenvolvidas, sendo que o método mais seguro e
eficaz é o congelamento de óvulos ou embriões,
anteriormente à terapia gonadotóxica”, sinaliza Dr. Assumpto
Iaconelli Jr, especialista em reprodução humana e diretor
clínico do Fertility Medical Group.
Nada menos que 89,5% dos pacientes se sentem seguros
com a técnica do congelamento. Porém, o congelamento
requer a coleta de óvulos posterior ao estímulo ovariano

controlado, um procedimento que pode levar até seis
semanas. Além disso, para o estímulo ovariano, altas doses
de hormônios podem estimular o crescimento de tumores
sensíveis, como cânceres de mama e do endométrio.
Portanto, a estimulação ovariana convencional acaba
sendo uma alternativa apropriada apenas para mulheres
que não apresentam tumores sensíveis a hormônios e
quando o tratamento de câncer não é imediatamente iniciado
após o diagnóstico. Para estes casos, outras estratégias
incluem regimes de estímulo ovariano modificados, para
prevenir o potencial efeito deletério das altas concentrações
hormonais. Mesmo assim, o congelamento de embriões
acaba sendo um método disponível apenas para pacientes
que tenham parceiro do sexo masculino ou a intenção de
utilizar sêmen de doador.
Segundo o Dr. Borges Jr., avanços nessa área têm
permitido o desenvolvimento de diversas técnicas de
preservação da fertilidade, trazendo a possibilidade de
maternidade para essas pacientes. O importante é que,
independentemente da gravidade da situação, as pacientes
de câncer devem ser alertadas a respeito da possível perda
da fertilidade e, principalmente, das opções para essa seja
mantida.

Depilação: A importância dos cuidados
após o procedimento
Os dias com clima mais quente estão chegando e, nesta
época, a tendência é o corpo estar cada vez mais à mostra.
Por isso, muitas mulheres aumentam a frequência das
depilações.
Para ficar com o corpo livre de pelos, há diversos tipos de
opções de depilação: com cera quente ou fria, a laser, com
lâmina ou com cremes. Independente do procedimento
escolhido, todos têm contato direto com a pele e podem
deixá-la sensível. É hora de dar uma atenção especial para
o local
Após a depilação, os poros ficam abertos, o que pode
ocasionar o aparecimento de pelos encravados e irritações.
Para evitar que isso aconteça, recomenda-se o uso de
Bepantol® Derma Spray e Bepantol® Derma Creme.
Bepantol® Derma Spray possui dexpantenol, agente com
alto poder de hidratação e facilidade de aplicação a partir
da válvula de spray, podendo ser borrifado por todo o corpo.
Já o Bepantol® Derma Creme, além do consagrado
dexpantenol, tem em sua fórmula o óleo de amêndoas doces
e lanolina, aumentando a potência da hidratação.

Motoristas idosos que experimentam quedas
podem estar em maior risco de acidentes de carro
Pesquisas adicionais são necessárias para esclarecer os mecanismos que
relacionam as quedas ao risco de colisão para desenvolver intervenções efetivas
para garantir a segurança de condução dos idosos com histórico de quedas
À medida que envelhecemos, nossa capacidade de dirigir
pode nos ajudar a viver de forma independente e a manter
conexões sociais. Embora as taxas de acidentes de carro
sejam baixas entre os idosos e estejam em declínio, os
idosos ainda apresentam as maiores taxas de falhas fatais.
As quedas, que são uma causa comum e evitável de lesões
entre idosos, podem interferir na capacidade de dirigir com
segurança.
Os especialistas acreditam que as quedas estão
relacionadas à capacidade de dirigir de quatro maneiras:
· Elas podem causar lesões físicas que limitam a mobilidade
(nossa capacidade de se mover) e interferem com o
desempenho da condução;
· A queda pode aumentar o medo de quedas, o que leva a
uma redução na atividade física. A atividade física reduzida
pode enfraquecer nossa força física, o que também pode
reduzir a aptidão para a direção de veículos;
· As quedas podem afetar o bem-estar mental dos idosos,
tornando-os mais temerosos e levando a mudanças nos
comportamentos de condução;
· As quedas e as dificuldades para dirigir podem ser
causadas por fatores comuns, como problemas de visão.
Uma equipe de pesquisa desenvolveu um estudo para
verificar se as quedas estavam relacionadas aos riscos de
condução entre os idosos. O estudo foi publicado no Journal
of the American Geriatrics Society.
Para testar a teoria de que as quedas estão relacionadas
aos acidentes de carro e às mudanças no desempenho de
condução dos idosos, os pesquisadores analisaram 15

estudos de comportamento de condução entre idosos que
envolveram quase 47 mil pessoas.
Os pesquisadores descobriram que os idosos que caíram
eram 40% mais propensos a sofrer um acidente de carro,
após a queda, do que os idosos que não haviam caído. Com
base em estimativas de falhas de automóveis que envolvem
motoristas mais velhos e adultos que caem, as quedas - ou
as coisas que causam quedas e falhas - representaram mais
de 177.000 acidentes de carro adicionais a cada ano.
“Os pesquisadores também aprenderam que as quedas
podem ser um fator independente que prejudica a habilidade
de um idoso de dirigir com segurança, o que sugere que
alguns acidentes com veículos motorizados podem ser
causados ??pelas próprias quedas - independentemente da
saúde e do funcionamento subjacentes do motorista”, o
oftalmologista Virgílio Centurion, diretor do IMO, Instituto de
Moléstias Oculares, que lançou, recentemente, o livro O
cálculo da lente intraocular – Cirurgia refrativa da catarata,
pela editora Cultura Médica.
Os pesquisadores sugeriram que tomar medidas para
reduzir as condições que contribuem para as quedas e os
acidentes de carro pode reduzir a ocorrência de ambos.
Algumas estratégias para isso incluem:
·Visita ao oftalmologista e se necessário a cirurgia de
catarata (cirurgia ocular que ajuda a resolver a visão turva);
·Exercícios físicos para melhorar o bem-estar físico e
mental;
·Esforços para melhorar a função mental.
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Medalha Tiradentes é
entregue à família de
Euclides da Cunha

Artesãos cordeirenses
recebem reconhecimento
profissional
Foto/Cícero Marra

Maior condecoração da ALERJ foi recebida pela trineta do
escritor cantagalense em sessão solene na Câmara
Municipal de Cantagalo
O dia em que Cantagalo
comemorou os seus 160
anos de elevação à categoria de cidade ficou
marcado na história. Em
sessão solene realizada na
Câmara Municipal de
Cantagalo no dia 02 de
outubro, a família do escritor
cantagalense Euclides da
Cunha recebeu a maior
condecoração da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro, a Medalha
Tiradentes.
Tal honraria é concedida a
personalidades nacionais ou
estrangeiras que, de qualquer forma, tenham serviços
prestados ao Estado do Rio
de Janeiro, ao Brasil ou à
Humanidade. A homenagem foi entregue à trineta de
Euclides da Cunha, a
educadora Camila Cunha,
pelas mãos do Deputado
Estadual Waldeck Carneiro,
autor da proposição.
Segundo o deputado, o
oferecimento da medalha e
o seu respectivo diploma
“Post Mortem” ao escritor
Euclides da Cunha se deu
pela ocasião de seu
sesquicentenário, celebrado

no ano passado. “Aproveitando tal data e, também, os
festejos pela ocasião dos
160 anos da elevação de
Cantagalo à categoria de
cidade, a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro reconhece o
legado, a obra e a contribuição inapagável de
Euclides da Cunha, não só
para a literatura, mas para o
Brasil”, ressaltou Carneiro.
Representando os vereadores de Cantagalo, o
vereador Professor João
Bôsco destacou em seu
discurso o legado deixado
pelo escritor cantagalense.
“Afirmar que a obra de
Euclides e, principalmente
“Os Sertões”, é um divisor
de águas na literatura
brasileira é constatar o
óbvio. Além de um incomparável escritor, Euclides foi
um apaixonado pelo Brasil e
pelos brasileiros. Sua obra
explica isso. As causas que
defendeu, a barbárie que
denunciou, os caminhos que
percorreu, comprovam
inequivocamente esse fato”,
afirmou Bôsco.
A educadora Camila

Cunha, trineta de Euclides
da Cunha, agradeceu a
honraria recebida e destacou a importância de levar o
legado do escritor aos
cidadãos cantaga-lenses. “É
preciso levar Euclides para
as pessoas de Cantagalo,
impulsionar o movimento
euclidiano cada vez mais e
fazer as pessoas conhecerem e aplaudirem Euclides
da Cunha nas suas rotinas.
Euclides da Cunha precisa
ser lido e discutido, tanto o
Euclides quanto as questões
sociais do nosso Brasil”,
salientou Camila Cunha.
Bastante concorrida e sob
a presidência do chefe do
poder legislativo municipal,
o vereador Ocimar Merim
Ladeira (Pulunga), a sessão
solene contou ainda com a
participação do Deputado
Estadual
Wanderson
Nogueira, do Vice-Prefeito
de Cantagalo Valdevino
Zanon, demais vereadores,
secretários municipais, entre
outras autoridades e
representantes de entidades
do município.
Por Lauro José Dias Horato

Vereadores de Cantagalo, deputados e a educadora Camila Cunha, trineta do escritor cantagalense
Euclides da Cunha

Pacientes devem utilizar protetor de
pescoço durante exames de raios x,
tomografia ou mamografia
Foto/Thiago Lontra:Ascom Alerj

Hospitais, clínicas e
laboratórios são obrigados a
utilizar o protetor de pescoço
nos pacientes submetidos a
exames de raios X odontológico, mamografia e
tomografia. É o que determina a Lei 7.700/17, de autoria
da deputada Márcia Jeovani
(DEM), sancionada pelo
governador Luiz Fernando
Pezão e publicada no Diário
Oficial desta segunda-feira

(2/10).
A única exceção prevista
na medida é para exames
realizados na área do
pescoço. O texto estabelece,
ainda, que nos hospitais e
clínicas devem ser colados
cartazes com a seguinte
mensagem: “Use protetor de
pescoço, ele previne o
câncer de tireoide”.
Os locais de atendimento
terão o prazo de seis meses

para se adaptarem à norma.
“O câncer de tireoide tem
crescido no país. Está sendo
noticiado que esse aumento
pode estar relacionado à
falta do uso dos protetores
de pescoço, quando os
pacientes fazem os exames
de raios X. Eles ficam
expostos diretamente, sem
proteção adequada”, explicou a autora da lei.

Artesãos comemoram o benefício junto da representante do Governo Estadual

A primeira semana de
outubro (02/10) foi marcante
para os artesãos cordeirenses, que receberam a
Carteira Nacional de
Reconhecimento Profissional, avalizando o trabalho
artesanal e cuja padronização é determinada pelo
Programa Nacional de
Artesanato, do Governo
Federal. O documento é
emitido pela Secretaria da
Micro e Pequena Empresa
(SMPE), com apoio do
Programa Nacional do
Artesão (PAB). Dentre as
vantagens,
estão
a
oportunidade de participação em feiras nacionais e
internacionais; oficinas e
cursos; acesso a incentivos
fiscais, microcrédito e nota
fiscal avulsa de emissão
eletrônica; isenção de ICMS
na comercialização de
produtos; e possibilidade de
contribuir como autônomo
para fins previdenciários.
Em solenidade realizada
na Câmara Municipal, a
Mesa de Autoridades contou
com o prefeito Luciano
Batatinha, o presidente da
Câmara, Elielson Francinha,
a subsecretária adjunta da

Secretaria Estadual de
Turismo e Coordenadora do
Programa Artesanato em
Movimento, Nea Mariozz, e
o diretor de Cultura local,
Luiz Antonio Zica Medeiros,
que falou sobre o evento.
“Nossos artesãos aguardavam ansiosos pelo documento. Somos gratos à Nea
Mariozz por incentivar o
artesanato”, disse Zica.
O presidente da Câmara
declarou ser uma honra abrir
espaço na Casa de Leis para
um evento tão importante
para a cultura local. “Estou
à disposição da classe
artística para colaborar
sempre que for preciso”,
afirmou Francinha, tendo as
palavras ratificadas pelo
prefeito. “Nosso artesanato
é motivo de orgulho para nós
cordeirenses. Hoje demos
mais um passo para atender
esses artistas tão valiosos,
talentosos e que contribuem
tanto com nossa força
cultural”, emendou Batatinha.
Nea Mariozz enfatizou o
trabalho da Secretaria de
Cultura, que atua em
sintonia absoluta com o
artesanato local e foi

fundamental para a conquista, e parabenizou o
prefeito pela equipe cultural
dinâmica. “Falo diretamente
aos artesãos de Cordeiro
parabenizando-os. Além de
reconhecer o artesanato
como profissão, a carteira
também dá direito a descontos em produtos artesanais e é uma identificação
com padrão nacional”,
explicou Nea.
Por fim, Luciano Batatinha
e Nea Mariozz assinaram o
termo de cooperação técnica para estreitar os laços
entre os governos Estadual
e Municipal, visando o
fomento do setor artesanal.
Cinco artesãos foram
escolhidos para a entrega
simbólica, efetuada pelas
autoridades. Foram entregues cerca de 30 carteirinhas, recebendo o
documento apenas quem
realizou o Cadastro no
Programa Artesanato em
Movimento, que em Cordeiro somam 50 cadastrados, porém pouco mais
da metade compa-receu.
Por Ascom Cordeiro/ Foto:
Cícero Marra

Projeto de lei que aumenta
pena para quem resiste e
desobedece policiais está
pronto para votação
A proposta que aumenta a
pena para pessoas que
resistem e desobedecem
policiais está pronta para
votação no Plenário da
Câmara dos Deputados.
Segundo o texto aprovado
na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ), a
resistência à ação de um
profissional de segurança
pública passaria a ter pena
de um a três anos de
reclusão e multa.
Atualmente, a detenção é
dois meses a dois anos,
além de multa. Já no caso
de desobediência à ordem
policial, a comissão aprovou
pena de detenção de um a
dois anos e multa, bem
acima da detenção de 15
dias a seis meses prevista
hoje no Código Penal.
O relator Marcos Rogério,
que é deputado do DEM de
Rondônia e responsável
pelo texto final na CCJ,
defende que os criminosos
não podem desrespeitar a
polícia e ficar impunes.
“A ordem de um policial

deve ser respeitada. Não
raras vezes, quando há uma
desobediência à ordem
legal, há desdobramentos
danosos: há o disparo de
uma arma de fogo, há uma
reação muitas das vezes
desproporcional em razão
dessa desobediência. Você
não pode permitir que o
criminoso desrespeite e
fique tudo como se nada
tivesse acontecido”.
Já o deputado Chico
Alencar, do Psol do Rio de
Janeiro, ressaltou que a lei
atual já protege o policial que
é agredido e teme que esta
decisão aumente os atos
arbitrários dos policiais,
principalmente no que se
refere aos movimentos
sociais.
“O mesmo Parlamento que
resiste tanto a uma legislação sobre auto de
resistência para que ele não
seja, como é hoje, um
instrumento para justificar
execuções sumárias, aprova
com relativa celeridade algo

que pode vir a ser instrumento de arbitrariedade e
atingir, em especial, movimentos sociais no seu livre
direito à manifestação.”
A coordenadora do curso
de segurança pública da
Universidade Católica,
Marcelle Figueira, cita o
exemplo da Inglaterra, que
criou o indicador de legitimidade da ação policial para
mostrar que é possível ter
obediência sem o uso
excessivo da força. Para ela,
o aumento dessas penas
não terá efeito prático para
reduzir a desobediência aos
policiais.
“Legalidade é diferente de
legitimidade. A polícia precisa construir a sua legitimidade nas ruas, na
esquina”.
A proposta acabou
recebendo muitas críticas
dos partidos Psol, Rede e PT
e por enquanto, ainda não há
uma data prevista para a
votação final, no Plenário da
Câmara dos Deputados.
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Inauguração
do novo
Cras 1, com
nome de
Terezinha
Martinelli,mais
comodidade
e
privacidade
pra nossa
equipe e
população e
uma bela
homenagem
a essa
pessoa tão
especial
para o
nosso
Município.

Primeira Dama e secretária Andrea Tupini Boaretto, vice-prefeita Michele Bianchini Biscácio, Heloiza Martinelli (nora de Terezinha Martineli), o prefeito Bruno
Boaretto e demais familiares da saudosa Terezinha Martinelli.

A administração Muniicpal de Macuco, através da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos,
inaugurou na tarde de 29 de setembro, a nova sede do I
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS I, antes
localizada no Centro Comunitário de Múltiplo Uso.
O evento, ocorrido no novo prédio do CRAS I, localizado
na Rua Prof.ª Adilva Figueiredo Costa, s/n, bairro Santos
Reis, é mais uma entrega de espaço público aos munícipes
feita pela atual gestão. A inauguração contou com a presença
de autoridades, funcionários, moradores da comunidade
local e dos demais bairros.
Na ocasião, o Professor de Dança Anderson Domingos
apresentou-se com o grupo de crianças inscritas nos
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
demonstrando a importância de um espaço para
desenvolver os serviços e atender as famílias. O presidente
da Câmara Municipal, Carlos Alberto e o Secretário de Obras
Frederico Saporette parabenizaram o Prefeito e a Secretária
de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, pelo
empenho em transformar um espaço que estava desativado
em uma sede estruturada para o CRAS I. O Secretário de
Obras agradeceu a dedicação de sua equipe que foi
incansável na reforma da sede.
Em prosseguimento, a anfitriã, Claudia Bonan - Secretária
de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos agradeceu
o apoio do Prefeito e Secretários e declarou-se orgulhosa

de atuar numa gestão que respeita a Política Pública de
Assistência Social, e que dá autonomia da equipe técnica
para atuar com igualdade, garantindo os direitos dos
cidadãos, informando-os e conhecendo a realidade de cada
família.
Informou ainda, que o novo espaço será palco de eventos
e atividades que irão contribuir para o enfretamento das
dificuldades das famílias referenciadas no CRAS I.
Agradeceu, a dedicação de toda sua equipe e disse ser
fundamental a presença das famílias no CRAS. Parabenizou
o Prefeito pela escolha do nome do CRAS I em homenagem
a Dona Terezinha Pinheiro Martinelli, de acordo com a
secretária, cidadã ilustre, exemplo de vida e de permanente
amor a esta terra, e convidou seu filho Pastor Anélio, para
que fizesse uso da palavra em nome toda família.
O momento foi marcado por muita emoção, e o Pastor
revelou desconhecer um cidadão macuquense que não
tivesse uma história para contar sobre Dona Terezinha.
Agradeceu a homenagem e afirmou que foi muito propicia
a homenagem já que sua mãe tratava a todos com amor,
sem fazer diferença de raça, etnia, gênero ou condição
social, pois seu lado humano e solidário sempre estiveram
presentes durante sua vida.
O CRAS I, contava com apenas com duas salas, e esta
nova sede conta com uma estrutura mais ampla e adequada
para melhor atender as famílias de 6 (seis) bairros de

UFF abre inscrições
para festival de talentos
em Nova Friburgo
Evento é para artistas de vários segmentos da cidade; prazo
termina na quarta-feira (11).
Estão abertas as
inscrições, até a quarta-feira
(11), para o Festival de
Novos Talentos que faz parte
da programação Mostra
UFF & Arte, em Nova
Friburgo, na Região Serrana
do Rio. O evento está na 4ª
edição e revela artistas de
diversos segmentos culturais da Serra. A participação
é gratuita e é preciso ter, no
mínimo, 18 anos. As
apresentações ocorrem nos
dias 25 e 26 deste mês, no
Teatro Municipal Laércio
Rangel Ventura.

O festival – que reúne
profissionais de vários
segmentos artísticos, como
dança, música, teatro,
performances,
artes
plásticas e visuais – é parte
da Exposição de Trabalhos
Acadêmicos da Região
Serrana (Etarserra), evento
promovido anualmente pelo
Instituto de Saúde de Nova
Friburgo
(ISNF),
da
Universidade
Federal
Fluminense (UFF), em
parceria com as Secretarias
de Ciência e Tecnologia e de
Cultura do município.

“O objetivo é convidar a
comunidade envolvida ou
interessada no cenário
artístico e cultural do
município e da Região
Serrana a promover e
divulgar a arte e a cultura,
aproximando o ambiente
acadêmico do artísticocultural”, afirmou Simone
Barreto, coordenadora do
evento e professora da UFF.
Para se inscrever, os
interessados
devem
preencher um formulário na
internet.

Prefeito Bruno Boaretto

Macuco (Santos Reis, Reta, Centro, Dr. Chiquito, Maravilha
e Barreira). Após a reforma o antigo Refeitório Municipal
desativado, foi transformado em um salão para encontros,
aulas e palestras, recepção, 1 sala de coordenação e reunião
de equipe, 2 (duas) salas de atendimento individual,
garantindo a privacidade dos atendimentos, 01 (uma) sala
de almoxarifado, 1 cozinha industrial para o desenvolvimento
de oficinas, 01 dispensa, área externa, 01 banheiro feminino
e outro masculino equipado e com acessibilidade para
idosos e pessoas com deficiências.
O CRAS I Terezinha Pinheiro Martinelli é um equipamento
social que tem capacidade para atender 2.500 famílias, é a
porta de entrada da Assistência Social. Um local público,
localizado estrategicamente em área de vulnerabilidades
sociais, onde são ofertados os serviços de Assistência
Sociais, como Serviço de Proteção e Atendimento Integral
à Família (Paif), Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV), Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal e do Governo do Estado, Bolsa
Família, Benefícios de Prestação Continuada, cadastros
para ID Jovem, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de
Energia Elétrica, Aposentadoria para pessoas de baixa
renda, Telefone Popular, Isenção de Taxas em concursos
públicos, e demais benefícios sociais que podem ser
acessados, através da assistência social.

Cachoeiras de Macacu
ganha aplicativo para
divulgar atrativos turísticos
Cachoeiras de Macacu
ganhou um aplicativo para
divulgar os atrativos
turísticos da cidade. De
acordo com a Fundação
Macatur, a nova plataforma
foi custeada por um grupo
de empresários e possibilita
que os visitantes tenham
acesso a informações sobre
meios de hospedagem,
transportes, restaurantes,
eventos, trilhas, cachoeiras.
Segundo o município,
quem usa o sistema operacional Android deve baixar o
aplicativo direto no celular.
Já os usuários do sistema
IOS precisam entrar no site.

De acordo com informações da Secretaria de
Estado
de
Turismo,
Cachoeiras de Macacu tem,
aproximadamente, 100
quedas d’água, e uma
imensa reserva de Mata
Atlântica primitiva. O órgão
afirmou também que o
município integra o corredor
ecológico, que interliga
áreas protegidas de norte a
sul do Estado.
Para Nilo Sergio Felix,
secretário de estado de
Turismo, as ações propostas
e já implementadas na
cidade, mostram a importância do turismo como fator de

desenvolvimento.
"O mundo hoje é digital",
disse o secretário, acrescentando que essa agilidade e
rapidez que o visitante
encontra, com relação à
infraestrutura e atrativos da
cidade, é um estímulo para
que ele vá ao destino.
O assessor de Turismo da
Fundação
Macatur,
Leonardo Ayres, ressalta que
é importante acompanhar as
tendências de mercado,
levando
sempre
em
consideração as necessidades dos turistas e da
comunidade local.

www.jornalomacuco.com.br
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